VIATGE EN VELER A
TAILÀNDIA 2018
INTRODUCCIÓ
Benvinguts a tots al viatge en veler a Tailàndia 2018!
Un viatge de 9 dies en el que navegarem en veler per les costes i
illes del Mar d'Andaman. Sortirem des de Phuket per iniciar la
ruta de les illes que destaquen per les seves platjes solitàries i
paradisíaques. També és ideal per bucejar i veure l'exuberant
fauna marina.

DATES VIATGE
De l'11 al 19 de Desembre del 2018.

RUTA I LOGÍSTICA

*Els itineraris poden variar segons les condicions meteorològiques.

Dia 1
Sortirem a navegar al migdia
del port que està ubicat al
Nort de l'Illa de Phuket. Ens
dirigirem a l'Illa Ko Yao Yai.
Allà passarem la nit anclats
davant d'una platja bonica i
tranquil·la.

Dia 2
El segon dia posarem rumb fins a Ko Phi Phi Lee per quedarnos a dormir a Maya Bay (coneguda per la pel·lícula de "La
Playa"). Pel camí visitarem altres platjes d'aquest paradisíaca
illa.

Dia 3
El següent dia anirem fins a Ko Lanta Yai coneguda per les
llargues platjes. Passarem nit al costat del Parc Nacional "Mu Ko
Lanta Park".

Dia 4
El quart dia anirem direcció a Ko Muk passant per altres illes
petites amb encant com Ko Ngai. Un cop arribem al nostre
destí, farem una excursió nadant a través d'una cova per arribar
fins una de les platjes més espectaculars de Tailàndia.

Dia 5
El cinquè dia anclarem al petit
estret entre les dues illes de Ko
Rok, conegudes també com les
illes de Les Iguanes.
Una de les illes és totalment
verge i a l'altre només hi viuen
alguns forestals que vigilen el
Parc Natural.

Dia 6
Navegarem fins les Phi Phi
Islands on dormirem a la Platja
dels Micos. Tindrem
l'oportunitat de visitar el poble i
gaudir de la vida nocturna.

Dia 7
Pel matí posarem rumb a la Provincia de Krabi, però de camí
anclarem a Ko Poda i Ko Po Da Nok, que s'enfonsen únicament
quan hi ha marea alta. Passarem la nit a l'illa Ko Rang Nok, un racó
màgic replet de coves i platjes precioses.

Dia 8
Visitarem Ko Hong i la seva
bonica i espectacular llacuna
interior. Més tard, navegarem
fins a la platja de James Bond i
dormirem a Hong Island per
despedir el nostre últim dia.

Dia 9
Després d'esmorzar al vaixell i disfrutar del nostre últim bany al
mar, posarem rumb al Port de Phuket per finalitzar el nostre
esperat viatge.

PREU: 985€
INCLOU:
Organització del viatge.
Lloguer del veler.
Neteja final del vaixell.
Impostos.
Gas butà.
Llençols i tovalloles.
Motor fora borda.
DESPESES EXTRES DEL VIATGE:
Bitllets d'avió.
Menjars.
Combustible.
Amarratges.
Entrades a Parcs Naturals.
Despeses personals.
Kayak (15 € per persona aproximadament).

VELER I NAVEGACIÓ
Espectacular veler de 15 metres que disposa de totesl
les comoditats necessàries. Té una capacitat màxima de 12
persones distribuïdes en 5 cabines més dues places al saló. Està
equipat amb barca pneumàtica auxiliar i motor fora borda. També
amb tendals exteriors i barbacoa.

INFORMACIÓ PATRÓ
Vaig començar a navegar amb 5
anys i vaig competir en vela
lleugera fins als 18. Després,
vaig treballar molts anys com a
instructor en escoles de vela i
més endavant vaig
adquirir molta experiència
navegant en velers més grans.
cada any realitzo 4 o 5 viatges a
veler per tot el món.
He viatjat anteriorment en
aquestes illes tailandeses i
conec bé aquest mar i els seus
racons.

ITACANAUTIC (GRUPO ITACADVENTURE)

